
 

Flex Rapid Plus

Bostik Flex Rapid Plus on sementtipohjainen, nopeasti kovettuva käsitasoite, joka on tarkoitettu

reunojen täyttämiseen ja erilaisiin korjaustöihin kiinteillä ja puhtailla pinnoilla sisätiloissa, kuten

betoni, kipsi, klinkkeri, lastulevy, puu ym. Erittäin pieni kutistuminen, mikä tekee tuotteesta 

sopivan onteloiden täyttämiseen. Normaalisti antaa valmiin pinnan ilman viimeistelyä, mutta 

voidaan hioa tarvittaessa. Voidaan levittää jopa 50 mm paksuna kerroksena.

Tuotenro: 30619406 •  Pakk.koko: 2,5 kg astia • Pakk/lava: 120 astiaa/lava

NOPEASTI KOVETTUVA KÄSITASOITE LAAJALLA KÄYTTÖALUEELLA

Saat täydelliset tiedot 

skannaamalla koodin

Kutistumaton

Pohjustamaton

Optimaalinen 
limitykseen

Nopeasti kovettuva



Lattia-asentajalle
Flex Rapid Plus kuuluu Bostikin lattia-asentajille suunnattuun valikoimaan. Tuote on 

suunniteltu helpottamaan työntekijän arkipäivää tarjoamalla laajan käyttöalueen 

kätevässä pakkauksessa.

Koska Flex Rapid Plus on nopeasti kovettuva ja helposti työstettävä, tuote on täydellinen 

valinta maton reunojen tasoitukseen. Tuote sopii myös kaatoihin, tasoituksiin ja erilaisiin 

korjaustöihin.

Flex Rapid on pohjustamaton kiinteillä ja puhtailla alustoilla.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue: Sisätilat asunnoissa, 
toimistoissa, ym.

Vesimäärä: 0,8 litraa vettä, 2,5 kg jauhetta

Alusta: Puhtaat ja kiinteät alustat Pinnan vetolujuus: 20 MPa

Kerrospaksuus: 1–50 mm Kuivuneen materiaalin pH: <11

Käyttöaika: 10–15 min Pakkaus: 2,5 kg

Pinnoitettavuus: 20 min - 2 tuntia Varastointi: 12 kk

Primer 6000 Vesiperusteinen tartun-
tapohjuste ja pölynsitoja.

Useimmille alustoille sopiva tartunta-
pohjuste parantaa tasoitteen kiinnit-
tymistä.

1045 Fiber 
Quick Plus

Itsestään kuivuva,
kuituvahvistettu
tasoitemassa.

Fiber Quick Plus on sementtipohjainen 
pumpattava tasoitemassa, joka kestää
nousevaa kosteutta.

3050 Fine Plus
Nopeasti kovettuva yleista-
soite antaa hienon lopputu-
loksen.

3050 Fine Plus on tarkoitettu
lattiakaato- tai hienotasoitukseen
0–10 mm:n kerroksena. Sopii erilaisille
kiinteille ja puhtaille alustoille.

Stix A500 Combi Vesipohjainen lattialiima 
laajalle käyttöalueelle.

Lattia- ja seinämateriaalien
liimaamiseen sekä kuivissa
että kosteissa sisätiloissa.

Stix A510 Lino
Ympäristöystävällinen, 
korkean kuiva-ainepitoi-
suuden ja liimauslujuuden 
linoleumiliima.

Korkean kuiva-ainepitoisuuden
lattialiima, joka on kehitetty juuttitaustai-
sille linoleumimatoille, neulahuopama-
toille, tekstiilimatoille ja polyesterihuo-
pataustaisille vinyylilaatoille.

Stix A800 
Premium

Monipuolinen ja vahvasti 
liimaava – sopii erinomaisesti 
kaikille pehmeille lattioille.

Yleisliima useimpien lattiamateriaalien
liimaamiseen; kumilattiat, pehmeät
vinyylimatot pohjapäällysteellä tai 
ilman, LVT (design-lattiat) sekä 
linoleumi- ja tekstiilimatot.   

* Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme 
löytyy osoitteesta www.bostik.fi Tu
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MUITA SUOSITELTUJA TUOTTEITA

BOSTIK ASIAKASPALVELU

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi


